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A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság számos

kiváló teljesítménnyel és értékkel büszkélkedhet, amelyek

közül az egyik az Érbetegségek c. folyóirat, - a mi lapunk!

Mindenki megjelenik benne, aki nekünk fontos, arról szól,

amit mi csinálunk, őrzi kongresszusaink emlékét és

 tiszteleg nagy elődeink előtt. 

A folyóiratokban megjelenő tudományos közlések

 továbbra is jelentős értéket képviselnek. Fontosak a cikkek

a különböző nézetek megismerésében, terjesztésében, 
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 néhány száz példányban kerül kinyomtatásra. Lapunk a

nagy példányszámmal sok, régebb óta megjelenő lapot

megelőzött. Másik különleges érték, hogy sokéves

 tartalma csaknem teljes egészében felkerült a világhálóra,

tehát mindez díjmentesen, jelszavak nélkül olvasható

(www.erbetegsegek.com). Elérhetőség és az olvasó -

közönség szélesítése vonatkozásában magunk mögé

 utasítottunk több patinás folyóiratot. Tehát akit az erek

 orvosi vonatkozásai érdekelnek, könnyebben tudják a mi

lapunkat olvasni, mint az Orvosi Hetilapot, a Magyar

 Sebészetet vagy a Bőrgyógyászati és Venereológiai Szem-

lét.

Mindezek a lehetőségek, az ismeretek egyszerűbb ter-

jedését, az új eljárások gyorsabb alkalmazhatóságát,

mások eredményeinek azonnali megismerhetőségét jelen-

tik. Továbbá a könnyű idézhetőség lehetőségét nyújtják,

ami a tudományos előmenetelnek csaknem olyan fontos

feltétele, mint az impact factor. A magyar nyelvű folyó -

iratokra nem jellemző az impact factor, tehát jelenleg in-

kább az idézhetőség vonatkozásban jelentenek fontos

 tényezőt. 

Nincs ütközés az idegen nyelvű és az Érbetegségekben

történő, magyar nyelvű un. másod közlés között. Ha egy

olyan hazai folyóiratban szerepel a közlemény, amelyik

valamilyen nemzetközi adatbázisban szerepel, az valóban

lehetetlenné teszi az impact factoros lapban való

 másodközlést. Ebbe a körbe az Érbetegségek nem lépett

be, tehát ez a kötelem ránk, a folyóiratunkban publikálókra

nem vonatkozik. Lapunk fontosnak tartja, hogy az

 itthoniak is megismerhessék a nemzetközi folyóiratokban

megjelentetett, vagy megjelenésre váró hazai publikáció-

kat. Köszönjük mindazoknak, akik ezt már megtették.

Folyóiratunk cikkeiben szakmai tevékenységünkről,

eredményeinkről informáljuk azokat, akikkel „egy csónak-

ban evezünk” tehát belgyógyász, sebész, radiológus,

 kutató, gyógytornász stb. kollégákra gondolunk. Ez több

síkú információ áramlást jelent, és segíti az együtt -

működést. A specializált, csak sebész, csak belgyógyász,

csak radiológus stb. fókuszú folyóiratok esetében az

 eredmények, újdonságok, elképzelések eljuttatása kor -

látozott.  Ezzel szemben lapunk széles olvasóközönsége

elősegíti a mindennapi és tudományos együttműködést, a

teamek és betegutak kiépítését, valamint karbantartását. 

Fontos megemlítenünk, hogy a lap szerepel a

 Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának publikációra

ajánlott folyóiratai között. 

Fentiek alapján tehát úgy gondoljuk érdemes folyó -

iratunkat követni, hiszen így értesülhetünk a hazai

 eredményekről. Azok kéziratát várjuk, akik a hazai,

 szakmai olvasóközönség szélesebb rétegét célozzák meg,

külföldi közlést is terveznek és tudományos karrierjüket

is építeni szeretnék. 

Várjuk Önt olvasóink között, és küldje publikációra
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Szemben a problémával. A VTE epidemiológiája
Az Egyesült Államokban több, mint 900 000 vénás

thrombo embólia (VTE) fordul elő évente, közel  
300 000-ren pedig tüdőembóliában halnak meg (1). A 
nagyszabású ENDORSE vizsgálat kimutatta, hogy az
 Európai Unió 22 tagállamában a VTE évi halálozása: 
540 000. Kétszer többen halnak meg ebben a betegségben,

mint emlőrákban, prostatarákban, AIDS-ben és közlekedési
 balestben együttvéve (2).

Magyarországon az ezredforduló táján a VTE okozta
halálozás három periódusát lehetett megkülönböztetni. 
Ez a mortalitás 1970 – 1990 között feltűnően növekedett,
1991 – 1998 között, a korszerű gyógyszeres profilaxis
 bevezetése következtében rohamosan csökkent (3, 4), 
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Az új orális antikoagulánsok
jelentősége a vénás thromboembóliák

megelőzésében és kezelésében
- Az első 10 év- 

DR. SÁNDOR TAMÁS

Összefoglalás

A 2018-as év a 10 éves évfordulója annak, hogy az
első, új orális antikoagulánst (NOAC) vénás trombo -
embóliák megelőzésére engedélyezték. Ebből az
 alkalomból áttekintjük az új gyógyszerek előnyeit és
hátrányait. A K-vitamin antagonisták (VKA) hát -
rányaihoz viszonyítva a NOAC gyógyszerek régen várt
előrelépést jelentenek. A legtöbb kórképben a NOAC
 készítmények hatása jobb, vagy legalább is ugyanolyan
jó, mint a VKA gyógyszereké. Az új gyógyszerek előnye:
a gyors hatás és lebomlás, a biztonság, a kényelmes,
 szájon át történő alkalmazás, továbbá, hogy nincs étel
interakció és laboratóriumi ellenőrzés sem szükséges.
Azonban az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,
hogy a „minden betegnek ugyanazt az adagot” álma –
szertefoszlott. Kontraindikáltak, vagy csak óvatosan ad-
hatók idős, sovány betegeknek, különösen beszűkült
vese-, vagy májműködés mellett. Az amerikai FDA 2015-
ben engedélyezte az első, specifikus antidotumot dabi-
gatran ellen. Napjainkban még további két, ígéretes
gátlóanyagot is vizsgálnak. A NOAC gyógyszereknek a
VKAk-hoz viszonyítva több előnyük van, mint hátrá-
nyuk, kétségtelenül új távlatokat nyitottak a vénás
tromboembóliák megelőzésében és kezelésében.

Kulcsszavak: új orális antikoaguláns (NOAC), 
K-vitamin antagonista (VKA), vénás tromboembólia
(VTE), előnyök, hátrányok, antidotumok

THE SIGNIFICANCE OF NEW ORAL
 ANTICOAGULANTS (NOACS) FOR PREVENTION

AND TREATMENT OF VENOUS
 THROMBOEMBOLISM

- The first ten year -
Sandor Tamas M.D.

2018 marks the tenth annivesary of the
 approval of the  first new oral anticogulant (NOAC)
for prevention of venous thromboembolism (VTE).
On this occasion  the advantages and dis -
advantages of the new drugs are reviewed. The
limitations of the vitamin K antagonists (VKAs)
have meant the NOAC represent a long-overdue
improvement. In most clinical aspects the NOACs
are better, or at least ’non inferior’ than the effects
of VKAs. The advantages of NOACs are: rapid
onset and offset of action, wide therapeutic win-
dow, safety issues, peroral convenience of use, no
food interactions and no need for laboratory
 monitoring. However, the experiences of the past
years proved that the dream of ’ the one size fits
all’ vanished. The new drugs are contraindicated
or should be administered with caution to elderly
fragile patients, especially on those with renal  or
hepatic insufficiency. The first specific antidote
against dabigatran  is approved by FDA US in 2015
and 2 other promising reversal agents are being
investigated recently. NOACs have more    advan-
tages than disadvantages comparing with VKAs.
They certainly open new perspectives for preven-
tion and treatment of VTE. 

Key words: NOAC, VKA, VTE, advantages,
 disadvantages, antidotes



míg a 2000-es évektől lényegesen nem változott (1. ábra).
Hazánkban ma is minden évben 1000 ember hal meg 
VTE-ben (5).

Az antikoaguláns kezelés fejlődése
A profilaxis egyetlen lehetősége 1930 előtt a korai

 mobilizálás volt. A heparin alvadásgátló hatását McLean
 fedezte fel, még 1918-ban, de a klinikumban csak az 1930-
as évek második felétől kezdték alkalmazni (6). Kanadában,
az 1940-es években a farmereknek sok gondot okozott a
szarvasmarhák vérzéses betegsége. Wisconsinban Link
 figyelte meg, hogy ezek a szarvasmarhák penészes
 somkóró-leveleket (sweet clover) esznek, ezekből állított
elő egy alvadásgátló anyagot. Kutatásaihoz nem kapott
anyagi támogatást, csak a Wisconsini Egyetem öreg -
diákjaitól. Hálából, róluk nevezte el az új alvadásgátló anya-
got, a warfarint (wisconsin alumni research foundation) (7).
Ha K vitamint adott a teheneknek, az állatok meggyó -
gyultak. Innen az új gyógyszercsoport neve: vitamin K
 antagonisták (VKA). 1986-ban állították elő az első kis -
molekulasúlyú heparint (LMWH), a nadroparint. 
Az LMWH-k fokozatosan átvették a nem frakcionált
 heparin helyét. Térhódításukat számos más előnyük mellett,
elsősorban egyszerűbb alkalmazásuk magyarázza. 70 éven
át azonban nem volt új, perorálisan adható véralvadásgátló
gyógyszerünk. A tudatos gyógyszertervezés és kutatás
 eredményeként végül, 2008-ban megjelentek az új, szájon
át szedhető antikoagulánsok. Az Európai Unióban ekkor
 engedélyezték a dabigatran és a rivaroxaban alkalmazását,
VTE megelőzésére, elektív csípő-, vagy térd endoprotézis
beültetését követően (2. ábra).

Hagyományos alvadásgátló gyógyszerek
A bizonyítottan hatásos antikoagulánsoknak két

 csoportja van.
1. Heparinok
Ezek a véralvadás terjedését gátolják. Indirekt

 alvadásgátlók. Ez azt jelenti, hogy először a plazmában lévő
 kofaktorhoz – antithrombinhoz, vagy heparin-kofaktor 

2-höz- kötődnek, ezen keresztül hatnak, magára az alvadási
enzimre. Injekcióban adhatók.

a./ nem frakcionált, standard heparin (UFH)
b./ kismolekulasúlyú heparinok (LMWH). A megszabott

profilaktikus és terápiás adagolási sémák mellett nincs
szükség laboratóriumi kontrollra. Sc. adhatók.

c./ fondaparinux ( Arixtra®). A heparin család harmadik
generációjához tartozik. Kevesebb vérzést okoz, mint az
LMWH, nem allergizál, a thrombocitákat gyakorlatilag nem
befolyásolja. Naponta csak egyszer kell sc. adni (8).

2. Kumarinok (VKA)
Ezek K-vitamin ellenes anyagok. A koagulációs

 faktorok koncentrációját csökkentik. A K-vitamin felelős
ugyanis egyes faktorok bioszintéziséért. Per os
 készítmények.

a./ hidroxikumarin ( Syncumar®)
b./ acenokumarin (Warfarin®)
A hagyományos antikoagulánsok bár hatásos gyógy -

szerek, sajnos hátrányos tulajdonságaik is vannak. Ezeket
az 1. táblázatban foglaltuk össze. A heparinnal, majd az
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2. ábra. Az antikoagulans kezelés fejlődése.
Fig. 2. Developement of antocoagulant therapy following Sylvia Haas

1. ábra. A VTE halálozási arányai
 Magyarországon.

Fig. 1. Morality rates of VTE 
in Hungary

1. táblázat. A hagyományos atikoagulánsok hátrányai.
Table 1. Disadvantages of standard anticoagulants



1900-as évek második felétől LMWH-val kezdett és át -
fedésben kumarinnal folytatott kezelés a hosszútávú
 alvadásgátló terápia világszerte elfogadott, standard
 módszere. A kumarinokat a már kialakult VTE hosszútávú
kezelésén túl, a rekurrens VTE és a postthrombotikus
 szindróma megelőzésére alkalmazzuk. Trombózis -
profilaxisra, a világon mindenütt, jelenleg, elsősorban
LMWH-kat használnak.

Napjaink új véralvadásgátló gyógyszerei. Osztályozás,
hatásmechanizmus

2008-ban engedélyezte az amerikai FDA (Food and
Drug Administration) és az európai EMA (European
 Medicines Agency) nagybetegszámú, előretervezett,
 internacionális, randomizált és kontrollált klinikai
 vizsgálatok alapján az első, új, szájon át szedhető
 gyógyszerek klinikai alkalmazását.

Az új gyógyszercsoport elnevezése körül vita alakult ki.
Kezdetben a „NOAC” („novel”, vagy „new” oral anti -
coagulant) nevet, később a „DOAC” (direct oral anticoagu-
lant), a”NKOAC” (non-vitamin K oral anticoagulant), vagy
„TSOAC” (target specific oral anticoagulant) elnevezést
 javasolták. Mára visszatértek az eredeti NOAC névhez.

Az új gyógyszerek közvetlenül, direkt módon kötődnek
a gátolandó enzimhez, az aktivált –X-es faktorhoz (FXa),
vagy a thrombinhoz. Ezek szerint 2 csoportjuk van 
(2. táblázat).

Magyarországon 4 NOAC gyógyszer elérhető:
 rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®), edoxaban
(Lixiana®), dabigatran (Pradaxa®). A betrixaban
 (BevixXa®) nálunk nincs forgalomban, jelenleg csak
 egyetlen indikációban alkalmazható. Az FDA 2017
 júniusában fogadta el hospitalizált, nem sebészeti betegek
hosszantartó trombózisprofilaxisára. Elsősorban kórházban
fekvő, malignus betegségben szenvedő, kemoterápiás
 kezelés alatt álló, nagy VTE rizikójú betegeken alkalmaz-
zák. Az ajánlott adag: 80 mg/nap, 35-42 napon át. A
 hatásmechanizmust, támadáspontokat a 3. ábra szemlélteti.

A NOAC gyógyszerek általános jellegzetességei
Ezek a készítmények direkt antikoagulánsok, alvadás-

gátló hatásukhoz nincs szükség kofaktorra. Kompetitív
módon, reverzibilis antagonistaként, célzottan kötődnek az
adott alvadási faktor aktív centrumához, gátolva annak
 működését. Szemben az indirekt antikoagulánsokkal,
 egyaránt gátolják a szabadon keringő és a thrombusban
 található alvadási faktorokat (9).

A gyógyszereket per os alkalmazzuk, a bélből gyorsan
felszívódnak. A vérben a csúcskoncentrációt hamar, 
1-4 órán belül elérik, ezért nem kell a kezelést 
heparinnal  kezdeni, nincs szükség átfedésre. Biológiai
 hasznosulásuk: 50-80%. Rövid felezési idejük van: 8-17
óra. Ez azért  előnyös, mert a gyógyszer kihagyását
 követően vérszintjük gyorsan csökken. Jó vese- és máj -
funkció mellett, fix napi dózisban adhatók, laboratóriumi
ellenőrzés nem szükséges. Kiürülésük a vesén és a beleken
át történik, továbbá a  májban történő metabolizáció útján
bomlanak le. 

Elsősorban a vese játszik fontos szerepet az elimi -
nációban. A dabigatran 80%-ban, az edoxaban 50%-ban, a
 rivaroxaban 33%-ban, az apixaban 27%-ban ürül ki a
 veséken át. Ezért fontos a glomerolus filtrációs ráta (GFR)
meghatározása a kezelés megkezdése előtt. 30ml/perc alatti
GFR a NOAC gyógyszerek ellenjavallatát képezi. 
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3. ábra. A NOAC hatásmechanizmusa.
Fig. 3. Mode of action of NOACs

2. táblázat. Napjaink új orális antikoaguláns gyógyszerei
NOAC (DOAC, TSOAC).

Table 2. Classification of NOACs

3. táblázat. A NOAC gyógyszerek jellegzetességei.
Table 3. Characteristics of NOACs



Ételekkel nincs interakciójuk. 
A jellegzetességeket a 3. táblázatban foglaltuk össze.
A gyógyszer-interakciók készítményenként változnak,

ezt a terápia megkezdése előtt figyelembe kell venni. 
Ezt az interakciót a szervezetben a CYP3A4 enzimrendszer
és a P-glikoprotein (P-gp) transzporter befolyásolja. 
A két enzimrendszer és az adott gyógyszer között 
fordított arányosság van. A CYP3A4-et és a P-gp-t 
fokozó  gyógyszerek a NOAC plazmakoncentrációját
 csökkentik, így a trombózis kockázata nagyobb lesz. 
Míg a gátló hatású gyógyszerek, éppen ellenkezőleg a
NOAC  plazmakoncentrációját (ezzel a vérzés rizikóját) 
növelik (10). A két rendszer inhibitorait és induktorait a 
4. táblázat mutatja.

Klinikai alkalmazás
A NOAC gyógyszereknek jelenleg két

 elfogadott, törzskönyvezett indikációja van:
1./ Non valvuláris pitvarfibrillációban, a

stroke és a szisztémás embolizáció megelőzése.
2./A VTE kezelése, a rekurrens VTE meg -

előzése, valamint elektív csípő-, vagy térdproté-
zis műtéten átesett betegek trom bózis profilaxisa.
Tanulmányunk csak ezzel az indikációs körrel
foglalkozik.

Ezenkívül vizsgálják a NOAC hatásokat akut
koronária szindrómás, valamint artériás trom -
bózisos betegeken.

Magyarországon az OEP csak akkor
 támogatja elsőként választandó kezelésként, ha a
VKA kezelés ellenjavallt, vagy bizonyítottan
 súlyos mellékhatása van (pl. kopaszodás).

Az egyes NOAC gyógyszerek jellegzetességei
Rivaroxaban (Xarelto® Bayer and

 Johnson&Johnson) 12, 15, 20 mg-os tabletták,
amiket étkezés közben kell bevenni, így a
 biohasznosulás 80-100%, míg éhgyomor esetén
60%. A plazmában 2-4 óra alatt éri el csúcs -
koncentrációját, felezési ideje 5-13 óra. 
A kezelés megkezdése előtt GFR-t kell végezni.
GFR 50 ml/perc alatt a dózist csökkenteni kell,

GFR 15 ml/perc alatt adása ellenjavallt (4. ábra).
Apixaban (Eliquis® Bristol-Myers-Squib and Pfizer)

2,5 mg és 5 mg filmtabletták. 50%-os biohasznosulás mel-
lett 3 órán belül eléri a plazma-csúcskoncentrációt. A bio -
hasznosulást étkezés nem befolyásolja. Főleg a széklettel
ürül ki, csak kis mennyiségben a vesén át. Azért a GFR-t el
kell végezni (5. ábra).

Edoxaban (Lixiana® Daiichi Sankyo) 30 mg és 60 mg
tabletták. Nagyon gyorsan, 1-2 óra alatt eléri a csúcs -
koncentrációt. Biohasznosulása 62%, étkezés nem be -
folyásolja. P-gp inhibitor. Vesebeteg, idős betegeken
megfelelő választás lehet, mert napi 30 mg-os adagban,
GFR 15 ml/perc –ig adható (11) (6. ábra).

Dabigatran (Pradaxa® Boehringer-Ingelheim) 75 mg,
110 mg és 150 mg kapszulák. Ez az első törzskönyvezett
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4. táblázat. NAOC gyógyszer interakciók.
Table 4. NOAC drug interactions

5. ábra. Gyógyszerinformációk az Eliquisről.
Fig. 5. Drug information about Eliquis

4. ábra. Gyógyszerinformációk a Xareltoról.
Fig. 4. Drug information about Xarelto



NOAC. A trombin (FII) aktív centrumához kötődik. 
A szabad és a fibrinhez kötött trombin működését egyaránt
gátolja, ezzel megakadályozza a fibrinogén-fibrin át -
alakulást (12). A kapszula dabigatran etexilátot tartalmaz,
ez prodrug, ami felszívódását követően, a májban alakul át
az aktív dabigatránná. 2 órán belül eléri a plazma-csúcs -
koncentrációt. Biohasznosulása 6-7%, étkezés nem
 befolyásolja. A kapszulákat nem szabad eltörni. 80%-ban a
vesén át ürül. A GFR-t ellenőrizni kell. Antidotuma a
 Praxbind® (7. ábra).

Antidotumok
Ezek alkalmazására akkor kerül sor, ha a NOAC-kal

 kezelt betegen életveszélyes, csillapíthatatlan vérzés lép fel,
vagy ha ez a beteg sürgős, életmentő műtétre szorul. Bár a
NOAC gyógyszerek gyorsan lebomlanak, komoly hátrányt
jelentett, hogy hosszú időn át nem volt specifikus 
antido tumuk, ami sürgős estben megfordítja 
antikoaguláns  hatásukat. Rekombináns VII-es faktort
(rVIIa,  Novoseven®), aktivált protrombin-komlex
 koncentrátumot (PCC) alkalmaztak ilyenkor, több-kevesebb
sikerrel.

Jelentős előrelépést jelentett, amikor 2015 októberében
az FDA elfogadta a dabigatran elleni antidotumot az
 idarucizumab-ot (Praxbind®, Boehringer-Ingelheim).
A Praxbind monoklonális antitest fragmentum, 350-szer
 nagyobb affinitással kötődik a dabigatránhoz, mint a
 trombin, ezzel megakadályozza, hogy a dabigatran 
aktiválja a trombint (13). Magyarországon is elérhető,
 nagyon drága.

Az andexanet alfa (PRT06445, AndexXa®, Portola,
USA) módosított, rekombináns fXa molekula, valamennyi
„xaban” hatását felfüggeszti. Az FDA az andexanet alfa
törzskönyvezése előtt még kiegészítő vizsgálatot kért.

A ciraparantag (PER977, Aripazine®, Perosphere,
USA) szintetikus, kis molekula (D-arginin származék). 
A legfontosabb, univerzális antidotum lehet. A vizsgálatok
szerint nemcsak valamennyi NOAC, de a nem frakcionált
heparin, az LMWH és a fondaparinux antikoaguláns 
hatását is felfüggeszti. Jelenleg a készítménnyel fázis 2
vizsgálatokat végeznek. A hatásmechanizmus még nem
tisztázott (14).

NOAC előnyök és hátrányok
Előző tanulmányom (15) után, 10 év távlatában, egyre

tisztábban látjuk az új orális antikoaguláns gyógyszerek
 előnyeit és hátrányait. Számtalan prospektív, randomizált
és kontrollált, nemzetközi vizsgálat és metaanalízis
 bizonyította, hogy a NOAC gyógyszerek legalább olyan
 hatásosak („non inferior”), mint a VTE kezelésére
 elfogadott, standard LMWH/VKA terápia. Egyes
 vizsgálatok azt is kimutatták, hogy csípő- és térdprotézis
műtétek trombózis profilaxisára a NOAC prevenció hatá-
sosabb, mint az LMWH profilaxis. Az American College
of Chest Physicians (ACCP) 2018-ban kiadott ajánlása a
NOAC gyógyszereket már elsővonalbeli terápiaként
 javasolja – nem rákbetegséghez csatlakozó („non cancer
 adjusted”) – mélyvénás trombózis kezelésére (16). 
A legújabb tanulmányok arra utalnak, hogy a rivaroxaban
kezelés után szignifikánsan kevesebb postthrombotikus
szindróma alakul ki, mint heparin/warfarin kezelés mellett,
két évvel az akut mélyvénás trombózis után (17). Ezek a
gyógyszerek biztonságosak. A NOAC-kal kezelt betegeken
a vérzéses szövődmények aránya kisebb, vagy megegyezik
a VKA-val kezelt betegcsoporttal. Egyértelmű, hogy
NOAC kezeléssel szignifikánsan kevesebb az intracraniális
és a fatális vérzés (18). Per orális készítményekről van szó,
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6. ábra. Gyógyszerinformációk a Lixianaról.
Fig. 6. Drug information about Lixiana

7. ábra. Gyógyszerinformációk a Pradaxaról.
Fig. 7. Drug information about Pradaxa

5. táblázat. A NOAC gyógyszerek hátrányai.
Table 5. Disadvantages of NOACs



alkalmazásuk kényelmesebb, széles terápiás ablakuk van,
nincs étel interakció és a gyógyszer interakció is kevés, 
ritka a NOAC allergia, laboratóriumi monitorozás nem
szükséges.

Természetes, hogy adagolásuk ellenjavallt aktív vérzés,
koagulopathiával járó májbetegség, cirrhosis, vagy
 előrehaladott vesebetegség esetén. Gyerekeknek, továbbá
terhesség és szoptatás alatt nem adhatók. Mivel átjutnak a
vér-liquor gáton, a központi idegrendszer rendellenességei
esetén is kontraindikáltak. Adásuk ugyanígy ellenjavallt
mechanikus műbillentyűvel élő betegeken, a sok vérzés és
thromboembóliás szövődmény miatt. 

Sajnos a „one size fits all” (minden betegnek 
egyforma adagot) álma szertefoszlott. Tulajdonképpen a
NOAC  kezelés megkezdése előtt 3 szempontot kell figye-
lembe venni: a beteg életkorát, testsúlyát, vesefunkcióit.
Idős (80 év), sovány (65 kg), beszűkült vesefunciójú 
(GFR: 30 ml/perc) betegeken adásuk megfontolandó, ilyen-
kor csak nagyon óvatosan, csökkentett dózisban adhatók 
(5. táblázat).

Összefoglalva, az előnyök felülmúlják a hátrányokat.
Ezek az új gyógyszerek a klinikumban új távlatokat
 nyitottak meg, a további kutatások új evidenciákat
 hozhatnak, valószínűleg az indikációs terület kiszélesedik.
Joggal feltételezhetjük, hogy a NOAC gyógyszerek
 hatásosak lehetnek általános sebészeti betegek trombózis-
profilaxisában, az utazási trombózis megelőzésében, 
vagy a felületes vénás trombózis kezelésében is. 
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Útmutató szerzőinknek Útmutató szerzőinknek 
cikk, referátum, beszámoló és nyílt levél megírásáhozcikk, referátum, beszámoló és nyílt levél megírásához

A folyóirat célja: artériákkal, vénákkal és nyirokutakkal foglalkozó közlemények publikálása – beleértve a
határterületeket is. Új, önálló, klinikai vagy kísérletes munkát előnyben részesítünk. Javasoljuk az
 alaptudományok eredményeinek közlését éppúgy, mint műszerek, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
bemutatását és a velük szerzett tapasztalatok ismertetését. Összefoglaló referátumokat és történeti közleményeket
is megjelentetünk. Az „Érbetegségek“ gyűjteménye kíván lenni a téma hazai irodalmának, ezért már megjelent
közleményeket, aktualizálás után, ismételten közöl. Lehetőleg rövid, kb. 10-12 gépelt oldalas cikkeket várunk.

Kitekintést kívánunk adni a nemzetközi szakirodalomra, referátumok formájában. Szívesen látunk beszámolókat
hazai és külföldi rendezvényekről, tanulmányutakról, amelyeknél a szakmai újdonságokra, vitás kérdésekben
kialakult állásfoglalásokra helyezzük a hangsúlyt. A klinikai vagy kísérletes munka során szerzett személyes
tapasztalatokat, észrevételeket, véleményeket és ellenvéleményeket nyílt levél formájában kívánjuk
 megjelentetni.

Kézirat: a kéziratot és a hozzá csatlakozó dokumentumokat elegendő csak emailen, word file-ban elküldeni. 
A szerzők teljes nevét kérjük kiírni, a doktori címmel együtt, egyéb rang, tudományos cím ne legyen feltüntetve.
A szerző(k) munkahelyéről informáló fejlécet nem kívánunk megjelentetni, ezzel is segítve a minél szélesebb
körű szerzőgárda kialakulását. Örömmel fogadunk számítógépes lemezt dokumentum formátumban, ebben az
esetben 18-22 ezer leütést kérünk figyelembe venni. Az anyagokat mellékleteivel együtt tehát e-mailen is várjuk,
a fotómellékleteket nem csak dokumentumba ágyazva, hanem külön jpg vagy tif kiterjesztéssel is kérjük
megküldeni. 

A cikkekről részletes összefoglalást kérünk, amely kiemeli a közlemény (1) alapgondolatát és célját, (2) a munka
alanyait és módszertanát, (3) az eredményeket és (4) a következtetéseket. Az összefoglalót papíron való küldésnél
öt példányban kérjük, ebből egyet lehetőleg angolul. Legföljebb hat, az Index Medicusban használt kulcsszót
kérünk feltüntetni, a magyar összefoglalóban magyarul, az angol összefoglalóban angolul.

Az írásmód tekintetében a túlzott magyarosítást igyekszünk kerülni. A közleményben következetesen azonos
fogalom megjelölésére egyformán írt szavakat elfogadjuk.

Lehetőleg csak az általánosan elfogadott rövidítéseket használjuk, mert az újak nehezítik az olvasást. Rövidítések
az összefoglalásban, valamint a kép- és táblázat aláírásokban nem megengedhetőek.

Az ábrákat és fényképeket ne a szövegbe ágyazottan, hanem külön JPG file-ként, szintén emailen vagy lemezen
kérjük elküldeni.  

Köszönetnyilvánítás a dolgozat végére kerüljön, amelyben a szerző(k) köszönetet mondanak a munkában való
részvételért, vagy a munkához nyújtott anyagi vagy szellemi segítségért.

Az irodalomjegyzékben az idézés sorrendjében kérjük megszámozni a citátumokat. Folyóirat esetén a szerzők,
a cím és a lap neve után kérjük az évfolyam sorszámát feltüntetni, amelyet kettőspont követ, majd a lapszám, és
végül az évszám zárójelben. Például: Bihari I., Meleg M.: A végtaglymphoedema konzervatív kezelése. Orv.
Hetil. 132: 1705-8. (1991.). Könyv idézésekor az idézett részlet oldalszámát is kérjük megjelölni, pl.: Tomcsányi
I.: Nem szívsebész által is (sürgősséggel) elvégezhető beavatkozások. In.: Sebészeti műtéttan, szerk.: Littmann
I., Berentey Gy. Medicina, Budapest, 1988. 238-41. Az irodalomjegyzék lehetőleg 25 tételnél többet ne tartal-
mazzon. Az itt leírt hagyományos leírástól eltérő, az angolszász irodalomban használt jelölési módot is elfogad-
juk, amennyiben az az irodalomjegyzéken belül következetes. 

A cikk végén az első szerző levelezési címét kérjük megadni. Javasoljuk, hogy a szerző egy példányt őrizzen
meg saját magának.

A referátumban kérjük feltüntetni az eredeti címet, a közlés helyét és a szerzőket. Ennek terjedelme egy-két
gépelt oldal legyen (számítógépen 2-3000 leütés). Nem elégszünk meg pusztán az összefoglaló fordításával.

A kéziratokat az alábbi címre kérjük küldeni: dr. Bihari Imre, 1081 Budapest, Népszínház u. 42-44. 

E-mail: bihari@erbetegsegek.com
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Negatívnyomású sebkezelés

NYÁRFÁDI GABRIELLA, MÓRICZ JÁNOS, DR. SZOKOLY MIKLÓS

Összefoglalás

A negatívnyomás-terápia (NPWT = negative  pressure
wound therapy) a modern sebkezelés egyik módszere.
Ezzel a technikával az 1990-es évektől  egészen napjainkig
számos, az orvosok számára kihívást jelentő kórképet
tudtak sikerrel kezelni. Ilyen  problémás esetek például a
diabeteses láb fekélyei, a  nyitott sebek, amelyek esetén a
hagyományos sebzárás már nem lehetséges, de esetenként
egyéb akut és krónikus sebek is. Reménytelennek tűnő
körülmények fennállása során is sikerrel kezelhetőek a
mély sebek (cavum), és az NPWT módszerrel elérhető a
sebgyógyulás.

Az eljárásmódot számos sebészeti területen
 alkalmazzák: hasi és mellkassebészetben, trauma -
tológiában és ortopédiában, szívsebészetben és helyre-
állító sebészetben is. Az eljárás a különböző okokból,
például égési sérülés vagy diabetes mellitus miatt
 keletkező alsó végtagi sebek gyógyulását is támogatja.

Az NPWT egy innovatív sebkezelési eljárást jelent,
melynek során folyamatos vagy intermittáló szub -
atmoszférikus nyomást fejtünk ki a sebfelszínre. A sebfel-
színnel közvetlenül érintkező rész egy fekete
poliészter-poliuretán habszivacs, amit a nyílt seb  alakjára
és formájára kell szabni, majd ezt helyezzük a seb üre-
gébe. Ezt követően a szivacsot egy speciális  filmkötszerrel
légmentesen az ép bőrhöz rögzítjük. A filmkötszerre vá-
gott nyílásra egy szívócsővel együtt szívó portot helyezünk.
A beteghez közelebb levő,  proximalis részt összekap -
csoljuk egy hordozható  egységgel (NPWT készülék). 
A terápia során alkal mazott nyomásérték rendszerint 
–125 Hgmm, az  alkalmazott üzemmódban pedig a
 computer a  beállításának megfelelő vákuumhatást
 gyakorol a sebre. A distalis egységet egy egyszerhasznála-
tos gyűjtőtartály alkotja, amely az eltávolított necroticus
szöveteket, pust és oedema folyadékot gyűjti.

Természetesen az NPWT kezelést csak részlegesen
feltisztult és ismert bakteriális státuszú sebeknél
 alkalmazzák. Ennek értelmében a páciensek megfelelő
antibiotikus kezelésben részesülnek (ha szükséges). 
A sebtisztítást, különösen kiterjedt felszíneken,
 többnyire bőrátültetés is követi.

A normál sebgyógyulást a következő fázisok
 jellemzik: haemostasis, inflammatio, proliferatio és
 remodeling. Az NPWT terápia gyorsítja a sebgyógyulást
az angiogenesis megindításával és a vérellátás növelésé-

NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY

Negative pressure wound therapy (NPWT) is
one of the methods of modern wound healing.
From the early 1990s to the present, this tech nology
has been able to solve challenging  problems for
physicians. These problems include diabetic foot
ulcer, open wounds at a level in which conventional
wound closure is almost impossible, and several
acute or chronic wounds. In hopeless cases NPWT
can be used successfully to manage deep wounds
(cavum) and protracted wound  healing.

The method is used in a variety of surgical
fields: in abdominal surgery, thoracic surgery,
 traumatology and orthopedics, cardiac surgery and
in plastic surgery. The healing of lower extremity
wounds of various causes, for example burns or
 diabetes mellitus, can be supported by NPWT.

NPWT refers to a wound care method that
 continuously or intermittently applies subatmos-
pheric pressure to the surface of a wound. The
 device consists of several components. The part
 directly in contact with the wound is a black foam
sponge made of polyester-polyurethane which is
trimmed to fit the size and the shape of the open
wound and placed into the open wound. The foam
is then secured to the intact skin hermetically
 beneath a specific adhesive film dressing. A hole
is cut on the dressing and a suction port is placed
with a suction tube. The proximal part is connected
with a portable pump (the NPWT device). In general,
the applied pressure value is –125 mmHg and the
applied mode is set by a computer. The distal part
consists of a disposable collection canister that
contains the removed necrotic tissue, pus and
edema secretion.

Obviously NPWT is only used for partially clean
wounds and if bacterial status is known. The patient
therefore receives appropriate antibiotic therapy 
(if necessary). Generally debridement is followed
by skin-grafting.

Normal wound healing progresses through the
following phases: hemostasis, inflammation, pro -
liferation, and remodelling. NPWT accelerates
wound healing by initiating angiogenesis and
 enhancing blood supply, oxygenation, and factors



Bevezetés

A terápia a vákuum hatásán alapul. A jelenség, adott
térfogatra vonatkoztatott, standard légnyomásnál
alacsonyabb nyomást jelent. Ebből ered a negatív nyomás
kifejezés is. A légüres tér fizikáját még a XVII. században
fedezte fel Magdeburg város polgármestere, Otto von
Guericke. A fizikus 1654-ben, a Regensburgban tartott
birodalmi gyűlésen mutatta be ismert kísérletét, mely során
két, pontosan illeszkedő, üreges réz félgömb közül egyik
saját fejlesztésű találmányával, egy légszivattyúval
kiszivattyúzta a levegőt, amivel vákuumot hozott létre.
Mindkét félgömbhöz 8-8 lovat kötött, de a félgömbök
szétválasztása még ekkora erővel sem volt lehetséges. 
Ezzel új korszak indult el a fizika történetében (1. ábra)
(10).

A technika akut és krónikus sebek ellátására is
megfelelő – annak kialakulási okától függetlenül, a sebészet
minden területén alkalmazható: pl. sérült bőrfelület, végtag
vagy nyitott testüreg helyreállítása a cél. Ismert, hogy a
mellkas primer és secunder betegségei lassan
regenerálódnak, így a nehezen gyógyuló gyulladások,
empyema thoracis akár fertőzés, baleset vagy postoperatív
szövődmény következtében alakult ki, általában
hosszantartó kezelést igényel (2). Jelentős segítséget nyújt

az NPWT. A negatívnyomású sebkezelés csökkenti a
szívsebészeti beavatkozások utáni morbiditás és mortalitás
arányát, továbbá az egyéb komplikációk, mint a sebfertőzés
vagy a median sternotomia miatti sebszétnyílás
(dehiscentia) létrejöttét (3). A nyitotthas-kezelés (OAT) az
elmúlt évtizedekben a leggyorsabban elterjedt terápiás
módszer, amit a negatívnyomás-kezelési rendszer tesz
lehetővé (4). Biztosítja a felhalmozódó purulens és serosus
váladék eltávolítását, ezzel csökkentve az intraabdominalis
nyomást (IAP) és megelőzi a hasi compartment szindróma
lehetőségét. Jelentősen redukálja a szervek közötti adhéziók
és a szerv-hasfal összetapadás kialakulását. Eltávolítja a
perforatio következtében a hasüregbe kerülő gennyesedést
okozó, Gram-pozitív és Gram-negatív, valamint anaerob
baktériumokat is, ezzel tiszta körülményeket biztosítva a
primer sanationak (5). Az NPWT a plasztikai sebészetben
is fokozza a beavatkozások hatékonyságát. Égési sérülések,
traumás sebek, keringési betegségek következtében
létrejövő trophicus, oxigenizációs zavarok miatti
szövetelhalások eltávolítását követő bőrhiányok
transzplantációját biztosítja az érintett terület
mikrocirkulációjának fokozásával, és a sebszélek
oxigénellátottságának fenntartásával (6).

Sikeresen alkalmazható a negatívnyomás-terápia a
fejlett országok egyik népbetegségének, a 2-es típusú
diabetes mellitus következtében kialakuló diabeteses láb
sebeinek kezelésére is. A magyar lakosság közel 7,3%-a
érintett a betegségben (7). Az előfordulás valószínűsége az
életkor előrehaladtával fokozatosan növekszik, valamint
egyre fiatalabb korban alakul ki manifesztálódott 2-es
típusú diabetes. Az emelkedett vércukorszint tartós
fennállásának egészségügyi következményei közül ismert
késői szövődmények miatt, mint az angiopathia, a szövet -
károsodás, a neuropathia és a nehezített sebgyógyulás. A
nem traumás alsóvégtagi amputációk vezető oka a diabetes
(8), évi 4000 embert érint (9). A negatívnyomású sebkezelés
csökkenti a diabeteses láb amputációinak számát. Kezdve
a kisebb sebektől a nagyobb kiterjedésű fekélyekig, melyek
főleg a neuropathiassá vált végtag nyomásnak kitett
felületein alakulnak ki, jelentősen redukálódott az akár
évekig be nem gyógyuló krónikus sebek regenerációs ideje
(1).
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1.ábra. Otto von Guericke 1654-ben végzett kísérlete a
légnyomás erejének igazolására.

Fig.1. Experiment of Otto von Guernicke to prove 
the strength of air pressure in 1654.

vel, ezáltal biztosítva a sebgyógyuláshoz szükséges
 oxigenizációt és egyéb, gyógyuláshoz szükséges faktorokat.
Az exsudatum eltávolításával, az oedema csökkentésével
és a bakteriális kolonizáció eliminálásával hozzájárul a
proliferatios fázis kialakulásához. A kezelés a sebszélek
 közeledését és a granulatios szövet növekedését segíti elő.
Tapasztalataink alapján a betegek több, mint 70%-a bőr -
transzplantációra alkalmassá vált. Összehasonlítva az
NPWT kezelés előtti és utáni baktérium tenyészeteket,
szignifikánsan csökkent bakteriális kolonizációt találtunk,
továbbá kevesebb fájdalomcsillapítóra volt szükség az
NPWT kezelés ideje alatt és a kezelés után.

Az alsó végtagi sebeket és azok gyógyulási
 folyamatát esetismertetésekkel demonstráljuk.

needed in wound healing. Removing exudate,
 reducing edema and eliminating bacterial coloniza-
tion prepare the wound for the proliferation phase.
NPWT helps approach the wound edges and
 supports granulation tissue growth. Based on
 experience, more than 70% of the patients were
suitable for transplantation. Compared to the
 bacterial cultures before and after the NPWT
 treatment, significantly reduced bacterial coloniza-
tion was found. Additionally less analgesics were
needed during and after the NPWT.

The case reports demonstrate patients with
lower extremity wounds and the progression of
healing.



Az NPWT használata mind prevenciós célból, mind már
a gyulladt területen használva, nagymértékű effektivitást
mutat, ezzel javítva a páciensek életkörülményeit, valamint
lecsökkentve az egészségügyi ellátásban töltött időt.

Módszer

Az eszközök az alkalmazás területétől függően
különböző egységekkel és paraméterekkel egészülhetnek ki,
de az alapkonstrukció azonos. Az eszköz első egysége egy
poliészter-poliuretán, fekete színű habszivacs, amelyet a
sebre helyezés előtt annak alakjára és mélységére
formálhatunk steril ollóval vagy steril szikével. A szivacs
porózus szerkezetének és hydrofob jellegének köszönhetően
alkalmas egy negatív nyomású tér biztosítására, ezáltal a
sebből a váladékok kivezetésére. Miután a granulatios szövet
fokozatosan feltölti a hiányos területet, annak arányában kell
kisebb habszivacsot tenni a sebbe a kötéscserék alkalmával.
Gyakran alkalmaznak egy kontaktréteget annak érdekében,
hogy az idegen anyaggal érintkező szövetek és szervek
védettek legyenek az esetleges adhéziótól, kiszáradástól
vagy maceratiotól. A következő elem egy semipermeabilis
filmkötszer, mely képes légmentesen zárni a proximalis egy-
séget. Erre a rétegre egy nyílást vágunk, majd ide helyezhető
a speciális szívó port, ami egy tömítés a fólianyílás körül.
Ezen az úton vezethető el a pórusok közül a levegő, majd az
exsudatum (13). A proximalis és distalis rész összekötője
egy szilikoncső, ami az eldobható és cserélhető gyűjtő -
tartályhoz kapcsolódik (2. ábra). Idetartozik a pumpa -
rendszer mikroprocesszor által vezérelt egysége, ami az
egész terápia megfelelő irányításáért felelős. Egy beépített
computer  segítségével beállítható a kívánt nyomásérték,
 valamint a mód, hogy folyamatos vagy intermittáló
 szívóhatást  szeretnénk alkalmazni. Ez az intelligens rendszer
képes saját maga ellenőrzésére egy beépített áramlásmérő
segítségével, így bármilyen meghibásodás vagy dugulás
 esetén jelzi a használónak a problémát (14).

A megfelelő nyomás kiválasztását több tényező is
befolyásolja. Kísérletekkel igazolt, hogy a hatásos
nyomástartomány –50 és –150 Hgmm között van (19). 
A klinikumban az általánosan használt érték –75 és –125
Hgmm között ajánlott, az aranystandard –125 Hgmm (1).
A vákuumhatásnak kitett sebek gyógyulási folyamata során
a harmadik napon jelenik meg a granulatios szövet, az
epithelsejtek elkezdenek migrálni a sebfelszín felé, és több
új kapilláris is található a megfigyelt területen. A hatodik
napra a fibroblastok jelentősen elszaporodnak, és nagy
mennyiségű extracelluláris mátrixot termelnek.
Összességében az angiogenesis, az új érkezdemények
megjelenése és folyamatos fejlődése, valamint az általuk
biztosított véráramlási sebesség a sérült terület nagymértékű
gyógyulásának meghatározó magyarázata.  Ez a tendencia
–125 Hgmm körül a legintenzívebb (20). Az alacsony, –40
Hgmm alatti nyomás nem fejt ki elegendő hatást, míg a
magas, –150 Hgmm fölötti, fájdalomérzetet vált ki és
negatívan hat a mikrocirkulációra (3. ábra) (21).

A terápiás eszköz felhelyezése előtt, a sebtisztítás 
során elengedhetetlen a sebgyógyulást akadályozó tényezők
eltávolítása. A legtöbb esetben beletartozik az előkészítés
folyamatába a necroticus szövetek excsioja, az infectio és
inflammatio kezelése, továbbá a megfelelő nedvesség
biztosítása. Különösen fontos ez a lépés olyan sérülések
esetén, amelyek kiterjedt szövetvesztéssel jártak, 
és nagy szövetpótlásra van szükség, vagy olyan
pácienseknél, akik bőrátültetés előtt állnak (28).
Kimutatták, hogy az NPWT nagy hatással segíti a
diabeteses fekélyek (29) és a diabeteses lábak
regenerálódását (30). Kizárólag az esetlegesen fennálló
vérzés elállítása után, majd a seb öblítését követően
kezdhetjük el a kötés felhelyezését (14). Miután
összeszereltük a készüléket, a betegnek megfelelő
üzemmódot és nyomást kell beállítanunk. Szennyezett,
erősen váladékozó, esetleg vérzésre hajlamos sebek 

Érbetegségek, XXV. évfolyam 2. szám, 2018/2. 51

NEGATÍVNYOMÁSÚ SEBKEZELÉS

2.ábra. Szubatmoszférikus nyomás létrehozásához
 szükséges kötés sémás ábrázolása.

Fig.2. Schematic drawing of a sub-atmospheric 
pressure dressing.

3.ábra. A negatív nyomás mértéke és a vérkeringés
sebessége közötti összefüggés.

Fig.3. Connection between the degree 
of negative pressure and the speed of circulation.



esetén a kezdeti, tisztítási fázisban ajánlott, folyamatos
szívást alkalmazni –125 Hgmm-rel. Amikor megkezdődött
a granulatios fázis, és a sebváladék napi leszívott
mennyisége minimálisra csökkent, akkor a
szövetszaporodás érdekében intermittáló módra váltunk a
kezelt terület állapotának megfelelő nyomásértékek 
mellett (31), amivel a kevésbé kapillarizált szöveteket is
serkentjük (32). A terápia effektivitásának megőrzése
érdekében rendszeres kötéscsere szükséges, amit többnyire
a sebek tisztasági állapota határoz meg: fertőzött esetben
12-24 óránként, későbbi fázisban 48-72 óránként ajánlott
(31).

Eredmény

N. K. 60 éves hölgy beteg, aki kiterjedt hasi műtét után
dehiscaló, mély, 8x7 cm-es, egyes helyeken a peritoneumig
terjedő sebével jelentkezett, mely hat hónapos konzervatív
kezelés után nem gyógyult.

A sebalap feltisztítása után 2016. június 20-án, lege artis
vákuumterápiát kezdtünk. Június 29-én jelentős
mennyiségű váladékozást tapasztaltunk, majd július
közepére a secretio csökkent. Sebe augusztus 24-én 
per secundam zárult, végül szeptember 7-én gyógyult 
(4., 5., 6. ábra).

V. J., ismert Charcot-lábas 58 éves férfi betegnél (akinek 
V-ös metatarsusát septicus okok miatt eltávolítottuk), 2018.
január 4-én kiterjedt synovitist és a külboka alatt 7x4 cm-
es necrosist észleltünk. Necrectomia után negatívnyomású
kezelést indikáltunk, amelynek eredményeképpen sebe
feltisztult.

Márciusra a seb átmérője feleződött, áprilisra sebe
gyógyult. Charcot-lába miatt teljes tehermentesítést
rendeltünk el (7., 8., 9., 10., 11. ábra).

K. Z. egy 34 éves súlyos cukorbeteg  nő, akinek több
lábujját kellett amputálni. A későbbiekben az előlábon
kialakult septicus gócok miatti, Lisfranc ízületig terjedő
feltárásai történtek. Előkészítés után vákuumterápiát
kezdtünk, melynek során a mély cavumok is feltisztultak,
majd secunder sarjadása elkezdődött. Az egyébként
konzervatív kezelésre nem reagáló sebe két hónap alatt
sanálódott (12., 13. ábra).

L. N. 21 éves hölgy betegnél idiopathias neuropathia
miatti talpi fekély alakult ki, majd többször észleltünk az
elmúlt hat évben inflammatiot. A pácienst háromszor
részesítettük NPWT kezelésben, azonban folyamata
többször recidivált, és osteoarthopathiája is előre halad. 
A terápia alatt többször felmerült az amputáció
szükségessége, amelyet az NPWT kezeléssel sikerült
elkerülni (14., 15., 16., 17., 18. ábra).
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7., 8., 9., 10., 11. ábra. Septicus Charcot-láb kezelés előtt, 
- majd a kezelés stádiumai és végül a gyógyult állapot.
Fig. 7,8,9,10,11. Septic Charcot-foot before treatment, 

at different stages of care, and the healed leg.

4.,5., 6. ábra. Mély abdominális seb, kezelés előtt és gyógyulás után.
Fig. 4,5,6. Deep abdominal wound before, and after treatment.



Megbeszélés

Világszerte, így hazánkban is egyre gyakrabban igyek-
szünk kihasználni a modern sebkezelés nyújtotta előnyöket.
A különböző terápiás lehetőségek használatának igényét az
orvostudomány ismereteinek bővülése és a szakemberek
pontosságra törekvése hozta létre. A negatívnyomású
 sebkezelés (NPWT) több évtizedes fejlesztése során foko-
zatosan vált ismertté a terápia szövetekre gyakorolt
 hatásának mechanizmusa, már használatának korai idő -
szakában bebizonyította hatásosságát a debridementben (1).

Annak ellenére, hogy az emberek nem ismerték a
vákuumhatást, mégis alkalmazták a mindennapjaikban. 
A sebek szívással történő kezelése egészen a legelső
civilizációkig nyúlik vissza, amikor a „mérgező”,
gennyessé vált sérüléseket szájjal szívták ki. Az ókori 
római háborúkban erre a feladatra külön gyógyítókat vittek
a hadsereggel. Napjainkban is ismert, hogy egyes afrikai
törzsek bevált módszere a kígyóharapások szájjal való
kiszívása. Ősi múlttal rendelkezik a köpölyözés is, 
mely az NPWT elődjének tekinthető. Köpölyözés során
felmelegített üvegcsészéket helyeztek a sebekre, mely
lehűlése után légritkított teret hozott létre, ezzel eltávolította
a váladékokat. Ma ez vákuumterápia néven elterjedt
természetgyógyászati eljárás. Kinézetében és felépítésében

az általunk használt negatívnyomás-terápiás
eszközhöz dr. Gustav Bier 1890-ben bemutatott
szívórendszerre hasonlított. Találmánya
különböző méretű és formájú üvegharangokból
és hozzájuk kapcsolt csövekből állt. 1985-ben
történt az első jelentős előrelépés a technika
elterjesztésének irányába (11). A dr. Katherine
Jeter által kifejlesztett, gézkötésből és
szívóegységből felépülő eljárást dr. Mark
Chariker segítette klinikai kutatásaival, és
megerősítette a gyógyulásra kifejtett jótékony
hatását, valamint a hospitalizációs idő
lerövidülését. Innovatív eredményeiket 
1989-ben publikálták. Ezt követően 1997-ben

kezdték forgalmazni az első NPWT gépeket, majd az
elkövetkezendő évtizedekben a sebészet összes területén
elterjesztették ezeket (12). A negatívnyomás-kezelést még
precízebbé tették a különböző fejlesztések, melyekkel az
NPWT speciális formáit hozták létre, mint például az
incisionális NPWT-t (iNPWT), a closed incision 
NPWT-t (ciNPWT) vagy az endoszkópos vákuumterápiát
(EVT).

A sebtípustól függően különböző nyomási
paramétereket használhatunk. Alkalmazhatjuk az
intermitter (váltakozó) nyomású terápiát (IPT), amikor a
nyomásérték például –20 és –80 Hgmm között váltakozik,
valamint a legnépszerűbb üzemmódot a folyamatos
nyomású terápiát (CPT), melynek során egy adott állandó
negatív nyomást fejtünk ki a sebre. Kísérletekkel
bizonyított, hogy az intermittáló negatív nyomás több
granulatios szövetet eredményezett, továbbá a sebszélek
gyorsabb összehúzódási tendenciát mutattak, mint a
folytonos terápia esetén (15). A jelenség magyarázata az,
hogy a hirtelen fellépő kontrakció nyíró erőt fejt ki az
érintett szövet sejtjeire és azok citoskeletalis hálózatára,
ezáltal növekedési faktorok szabadulnak fel, stimulálják a
mitózist, és egyéb serkentő jelátviteli kaszkádok
indukálódnak, melyek végeredményben a granulatios
szövet kialakításáért felelősek (16, 17). Míg a folyamatos
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12.,13. ábra. Diabeteses nőbeteg lábujj amputációi utáni mély sebek
negatív nyomás terápiás kezelése.

Fig.12,13. A diabetic woman whose deep wounds 
after amputation of toes were treated with negative pressure therapy.

14.,15.,16.,17.,18. ábra. Fiatal hölgy inflammált neuropátiás talpi fekélye, 
kezelése előtt, és negatív nyomás kezelés alkalmazása után.

Fig.14,15,16,17,18. Inflamed neuropathic ulcer on the sole of a young woman 
before and after negative pressure therapy.



negatívnyomású terápia során csak a vákuum elindításakor,
egyszer van hirtelen összehúzódás, és a sebszélek 
távolsága a kezelés további idején állandó marad, addig az
intermittáló nyomásváltozás többszöri kontrakciót
eredményez, ezáltal javítva a sebkörnyéki vérkeringést, 
így az oxigén- és tápanyagellátást, és fokozza az
angiogenesist (18). Megvizsgálva a granulatios szövet
minőségét megállapították, hogy a sejtek gyorsabban
alakultak fibroblastokká, így gyorsabb volt a kollagén
termelődése, és több leukocita volt jelen nagyobb
dezorganizációban (15). Összehasonlítva a 0 és –80 Hgmm,
valamint a –20 és –80 Hgmm váltakozású nyomás
effektivitását, közel azonos eredményt kapunk, 
azonban az 0 Hgmm-ről való hirtelen szívóhatás a
betegeknél nagyobb fájdalomérzetet váltott ki, így a
kellemetlenség csökkentésére ajánlott a negatív nyomások
közötti váltakozás (15). Ezen kívül a vákuumhatás
megszüntetése az összeszerelt, bőrfelszínhez tapadó
filmréteg meggyűrődését, ezzel az applikáció szivárgását
eredményezheti.

A negatívnyomás-kezelés számos mechanizmuson
keresztül fejti ki jótékony sebgyógyító hatását. A terápia
biztosítja az epithelisatios folyamatokhoz a nedves
környezetet, azonban a felesleges folyadékot, exudatumot
eltávolítja, így csökkenti az infekció, az abscessus létrejöttét
és a maceratio lehetőségét (1). A területen felhalmozódott
oedema akadályozza a megfelelő véráramlást, ezáltal a
tápanyag és oxigén beáramlását is. A sebre kifejtett negatív
nyomás elszívja az interstitialis folyadékot, ezáltal újra
elindítja az elégséges perfúziót (22, 23). Az NPWT során
könnyebben zárulnak a sebek annak következtében, hogy
makromechanikai szívó hatást fejtünk ki a sebszélekre, ami
mikromechanikai folyamatokat indít el (22, 24).
Megfigyelhető a sérült terület vákuummal való kezelése
során a perfúzióváltozás, ami függ az alkalmazott
nyomásértéktől, a seb szélétől mért távolságtól és a
szövettípustól is (1, 20). A kezelés során jelentős mértékben
csökken a baktériumok mennyisége a sebben (1, 25).
Rendszeres kötéscsere mellett már a negyedik napon
szignifikánsan csökken a bakteriális kolonizációk mértéke
(21).

A hagyományos sebellátási eljárásokat egyre
gyakrabban váltja fel az NPWT a sebészet minden területén.
Alkalmazható akut, traumás, krónikus infekció miatt
nehezen gyógyuló sebek, nyomási vagy diabeteses 
fekély esetén, nyílt törések vagy lágy szöveti sérülések
fedésére, bőrplasztika vagy műtéti varratok védelmére (26).
Azonban néhány kontraindikáció is fennállhat a terápiával
szemben. Ellenjavallott a használat, amikor a sebben 
még elhalt, necroticus szövetek találhatóak, éranastomosis
vagy egy ismeretlen eredetű és nem a gastrointestinalis
traktusban lévő fistula területén, rosszindulatú neoplasma
jelenlétében, valamint felszínesen levő szerv, ér-,
idegképletek, ín vagy ligamentum, és kezeletlen
osteomyelitis van jelen. (27).

Következtetés

A negatívnyomású sebkezelés számos előnyét,
elsősorban a szövődmények elkerülését és a primer sebzárás
lehetőségét bizonyította már a klinikumban. Biztosítja a
gyógyulási folyamat nyomon követését a gyűjtőtartály
segítségével, azáltal, hogy zárt rendszert képez a seb fölött,
megakadályozza a reinfectiot és a septicus
szövődményeket, így csökkentve az antibiotikumok
szükségességét. Anyagi ráfordítás szempontjából előnyös,
hogy a napi többszöri kötéscserét felválthatja a
negatívnyomású sebkezelés, valamint tapasztaltuk, hogy a
páciensek kevesebb fájdalmat jeleztek vissza, és így
kevesebb fájdalomcsillapító gyógyszerre volt szükségük. A
betegek mindennapjait megkönnyíti az NPWT kezelés,
hiszen az eszköz az ambuláns ellátást is lehetővé teszi,
továbbá higiénikusabb és szagtalan körülményeket hoz
létre. A konzekvens módszerek eljárásaival szemben, a
kötéscserék, a gyógyszerelés, valamint az ápolási napok
számának csökkenése miatt, a teljes terápia vonatkozásában
az NPWT költséghatékonynak bizonyult (33).

A pozitív hatások összegzése alapján továbbra is
szorgalmazzuk az NPWT kezelés szélesebb körű
alkalmazását, és célkitűzésünk a közeljövőben, hogy a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő is minél előbb
támogassa a negatívnyomású sebkezelést a gyakorlatban.
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HISTORIA

„Magányos farkasok” a magyar érsebészetben
a homályba vesző kezdetektől Soltész koráig

III.

DR. BARTOS GÁBOR, MARTOS VERONIKA,
DR. BIHARI IMRE, DR. MARKOVICS GABRIELLA

Történetünk befejező részében, a harmincas évek
 kezdetétől Soltész Lajos koráig terjedő évek, hazai
 érsebészeti történetét ismertetjük.

Visszatérve a korábban megkezdett eset-ismertetésekre,
ebbe a korszakba illik és említésre méltó Sarudy Elemér,
 debreceni sebész 1930-ban közölt esete (99). A fokozatosan
kialakuló, bal fibula feje környékén elhelyezkedő,
 gyermekökölnyi, lüktető terimét 44 éves, aorta-stenosisos
betegén figyelte meg. A beteg nem volt lueszes, arterio -
sclerosis jelei sem mutatkoztak és megelőző traumája sem
volt. Az elváltozás minden bizonnyal a vitiumot kísérő
 endocarditisből kiszakadt septicus embolus megakadása
helyén, érgyulladás következtében jött létre. Angiográfiát
nem végeztek és a beteg dekompenzált állapota miatt műtét
sem történt.

Irodalmunkban a húszas évek második felétől jelentek
meg az első közlések obliteratív érbetegségek okozta
végtagelhalások sebészi vonatkozásairól. Milkó Vilmos,
(1878-1956) sebész főorvos (54. ábra), budapesti c. rk.
egyetemi tanár 1930-ban, a leggyakoribb végtagelhaláshoz

vezető betegségeket
foglalta össze. Ezek 
a gangraena senilis,
seu arteriosclerotica, a
gangraena juvenilis,
seu Bürger-kór, a
gangraena diabetica, a
gangraena angioneu -
ro tica, amelynek fő
képviselője a Raynaud-
kór, ill. a nagy erek
embóliája után létre -
jött gangraena (100).

Ebben az időben
vált egyre gyakoribbá
az endarteriitis obli -
terans. Érdekes mód -
on eleinte a galiciai,

zsidó származású, fiatal férfiakon észlelték halmozottan,
majd idővel mind az európai, mind az észak-amerikai, sőt a
japán populáció körében is megjelent. Ennek első, precíz,
pathologiai leírását 1879-ben Winiwarter közölte,
megállapítva, hogy a súlyos, az érlument végülis elzáró
gyulladásos proliferációs elváltozások mind az artériákban,
mind a vénákban, már a mikroszkópos méretű erekben is
megjelennek.

Cserna István 1925-ben közöl érdekes esetleírást 36
éves generalizált Bürger-kóros férfibetegéről. Az alsó és
felső végtagi erek mellett az agyi artériákon is súlyos
elváltozásokat talált (101). Streilinger Lajos1930-ban
foglalkozik a végtagelhalások okaival, részletesebben a
Bürger-kórral (102). Cserna István ugyanabban az évben
ismét közleményben foglalkozik ugyanezzel a témával
(103).

Amputált végtagok szövettani vizsgálata során, 
1930-ban, Krompecher István (1905-1983), a későbbi híres
debreceni anatómus professzor (55. ábra), aki a mechanikus
erők csonthegképződés minőségére gyakorolt befolyásának
neves, kísérletes kuta -
tója volt, még pato -
lógus korában, igen
alaposan és részle -
tesen leírja a Bürger-
kór histologiai jelleg-
zetességeit. Arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy
itt nem igazi gyulla-
dásról van szó: 
„Visszapillantva az el -
változásokra azt lát-
juk, hogy annak
lényege a kis erek (ar-
tériák, vénák) beszű-
külése, tehát nem
gyulladás (itis) és 
nem is elsődleges54. ábra. Milkó Vilmos 55. ábra. Krompecher István



thrombusképződés (thromboangiitis). Ezen elváltozásoknak
megfelelően, Verebély professor ajánlatára használható 
a betegség lényegére rámutató elnevezés, a „teleangioste -
nosis” (ad normam teleangiectasia) = kisérbeszűkülés”
(104).

A Winiwarter-Bürger-kórral kapcsolatos közlemények
közül megemlítjük még Farkas Jenő 1931-es munkáját.
Érdekessége, hogy esetleírásaiban sokkal gyorsabb volt a
kórkép lefolyása, mint a manapság észlelt esetek
többségében. Szép szövettani képekkel dokumentálja a baj
lényegét (56. ábra) (105).

Cserna István 1934-ben megint ír az endarteritis
obliteransról, ezúttal az arteriográfia hasznáról, amely
vizsgálat akkor még műtétnek számított. Az artériát a
műtőben tárták fel, s onnan szállítva a beteget, - a röntgen-
laborban végezték el a Perabrodil befecskendezését, majd
a sebzést ismét a műtőben zárták. Szerinte ez a
vizsgálómódszer a betegség adott állapotának
meghatározása mellett a szükségessé váló amputáció
optimális, biztonságos szintjének meghatározásához is
segítséget nyújt (106).

Úgy gondoljuk, mindenképpen megemlítendő a
világirodalomban G. de Takatsként ismert, magyar nevén
Takáts Géza, aki Chicagóból, a Norhwestern University
Medical School Perifériás Vérkeringési Klinikájáról
publikált. Ő Amerikába elszármazott egyik nagy, magyar
érsebész elődünk volt.  Az Orvosképzésben 1934-ben
megjelent egy összefoglaló tanulmánya a végtagok
keringési zavarairól. Hangsúlyozza, hogy a leírtak
elsősorban saját, 105 betegén szerzett tapasztalatain
alapulnak. Ebben ismerteti a vizsgálómódszereket, a szervi
és a funkcionális elzáródások elkülönítését, a csonkolás
magasságának meghatározását, a környéki vérkeringési
zavarok osztályozását és a végtagok keringési zavarainak
kezelését. A tizenkét oldalas összefoglaló munkában
nagyon sok minden benne van, amit akkor az
érbetegségekről tudni lehetett. A mű teljes kivonatolása
helyett csak néhány részletet emelünk ki (107).

A diagnosztikában igen részletesen foglalkozik a
histamin próbával és a bőrhőmérőzéssel összehasonlított
oscillometriás görbével. Az organikus ill. a spasticus
érelzáródások elkülönítésére a nagy cerebrospinalis
idegekbe (ischiadicus, femoralis, tibialis) adott novocain
befecskendezést alkalmazott, abból a felfogásból kiindulva,
hogy az érszűkítő vasomotoros pályák ezekben futnak.

Kevésbé invazív eljárás volt ugyanerre a célra a 20 perces
meleg kézfürdő után elvégzett bőrhőmérőzés a lábujjakon.
Szervi elzáródásnál a hőmérséklet nem emelkedik, vagy
csökken. Ír az angiográfiáról is.

Felsorol betegségeket, amelyekben ú. n. fertőzéses
érgyulladás fordul elő: syphilis, typhus, paratyphus, cholera,
tuberculosis, streptococcus sepsis, endocarditis. A Bürger-
kórral kapcsolatban felveti a reumatikus eredet lehetőségét.
Az arterioscleroticus elzáródás okozta tűrhetetlen nyugalmi
fájdalomnál néhány esetben, amikor még gangraena nem
lépett fel, az érző idegek alkoholos infiltrációját alkalmazta,
teljes sikerrel. Ez persze nem akadályozta meg az
amputációhoz vezető elhalás kialakulását.

A spasticus érbetegségekkel kapcsolaban el kell
különíteni az igazi Raynaud-kórt a másodlagos tényezők
által okozott kórképtől, a felesleges sympathectomiák
elkerülése céljából. A lumbalis sympathectomiát ő már
akkor, 1934-ben, extraperitonealis behatolásból végezte.
Tudomásunk szerint ez az első magyar nyelvű közlés erről
a feltárásról.

Orsós Jenő 1936-ban írt egy hat évvel korábban már
bemutatott, a közléskor 42 éves betegéről, akin a Bürger-
kór 33 éves korában manifesztálódott. Ezt követően hét
csonkoláson esett át, melyek során mindkét alsó végtagját
combtőből amputálták, később bal felkarját és a jobb
alkarját is elveszítette, miközben két eredménytelen
arteriectomia is történt az arteria brachialison és
femoralison. Jelen felvétele akut hasi katasztrófa tünetei
miatt történt. A beteg műtét nélkül meghalt. A boncolásnál
teljes vékonybélelhalást, valamennyi ütőéren (a zsigeri
ereken is) súlyos endarteritises elváltozásokat találtak (108).

A belgyógyász Egedy Elemér 1937-ben az endarteritis
sebészi kezeléséről írta: „A terápiában haladás….a
sympathicus ganglionok kiirtásának Amerikából való
átterjedése Európába, így hazánkba is, amit kétségtelenül
értékes újításnak kell tartanunk” (109).

Cserna István „Thromboangiitis obliterans (Buerger
kór)” című, a Gyógyászatban 1939-ben megjelent újabb,
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56. ábra. Endarteritises elváltozások kis artérián és vénán

57. ábra. Monavi G II galvonometeres bőrhőmérő



kétrészes közleménye, minden részletre kiterjedően írja le
az abban az időben egyre gyakoribbá váló betegséget,
annak történetét, magát a kórképet és a terápiás
lehetőségeket, - beleértve a sebészi kezelést is. Erre a
legjobb módszernek a lumbalis sympathectomiát tartotta (a
leggyakrabban előforduló alsó végtagi lokalizáció esetén)
(110).  

Troján Emil (1891-1970) szegedi sebész, egyetemi
docens, 1939-ben az endarteritis obliteranshoz csatlakozó
angiospasmus Leriche által bevezetett lumbalis, novocainos
sympathicus blokád alkalmazásával, sikeres kezelésről ír
(111). Az eredményt objektíve oscillometriával és a Monavi
G II galvanometeres bőrhőmérőzéssel is igazolta (57. ábra).

Az 1930-as évek közepe után ismét gyakoribbá válnak
az érsérülésekről szóló közlések. Gruber Béla 1937-ben
közölte egyik esetét: 14 éves napszámos fiú, négy évvel
korábban jobb artéria femoralisát, a Hunter csatorna
szintjében, kaszával teljesen átvágta. A sikeres körkörös
érvarrattal elvégzett rekonstrukció után a végtag keringése
helyreállt. A közlés évében végzett ellenőrző vizsgálatnál a
beteg tapintható perifériás pulzusokkal, teljesen
egészségesnek és munkabírónak mutatkozott (112).

Már az új háború előszelének tekinthető Hanasievicz-
Hajnády Oszkár 1938-ban „Korszerű hadisebészet a
legújabb harcmodor és a légi háború tapasztalatainak

alapján” címmel megjelent könyve, benne az
érsérülésekről szóló résszel (113).

Benes Lajos, későbbi szekszárdi osztályvezető sebész
főorvos munkája, a sürgős műtétek tájanatómiájáról és
műtéttanáról 1940-ben látott napvilágot, amelyben ábrákkal
illusztrálva bemutatta az artériák feltárási módját (114).

Lippai-Almássy Artúr „Tábori sebészet” c.
monográfiáját 1941-ben tette közzé, amely részletesen
tárgyalta az érsérülések ellátását is, tartalmilag azonban
nem adott többet, mint a korábban leírtak (115).

Már a II. Világháború idején, 1942-ben Zahumenszky
Elemér ismertette a jobb combon elhelyezkedő, három
hónapos, lövéses eredetű arterio-venosus álaneurysmás
esetét, amelynél az elváltozás gyorsan növekedett, sőt
bőrelhalással fenyegetett. Az artéria csonkjait lekötötte, a
véna oldalsérülését elvarrta. Az eset kapcsán írt az
angiográfia jelentőségéről, amely szerinte alkalmas az
elváltozás lokalizációjának pontos meghatározására és a
kollaterális keringés vizsgálatára, a műtét után pedig az
eredmény értékelésére. Megállapította, hogy arterio-
venosus elváltozás esetén, a kontrasztanyag a véna felé
gyorsan elfolyik, emiatt az artériás telődés rosszabb lehet
(116). 

Ugyancsak 1942-ben Lichteneckert József beszámolója
szerint a miskolci hadikórházban 1050 sérültből hat lövéses
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58. ábra. A csornai templom freskója Nagy Károly portréjával



álaneurysmát észleltek. Kettőt továbbszállítottak, négyet
(két lágyéki, egy comb, egy lábszári) ligatúrával
megoperáltak. Egyik kivérzett betegüket elvesztették, a
többiek megtartott végtaggal gyógyultak (117).

Debreczeny Zsigmond szintén 1942. évi közleménye a
front közeli egészségügyi oszlopuknál észlelt, nyolc
háborús ütőérsérülés érvarrattal történt akut ellátásáról szól
(öt brachialis, egy femoralis, két politea sérülés).
Valamennyi sérült sebesülése után igen hamar, néhány órán
beül megérkezett az első sebészi ellátás színhelyére. Beteget
nem vesztettek el. Egyik poplitea és egy brachiális varratuk
után amputálni kellett, a többi betegnél viszont sikerült
megőrizni a végtagot (118).

A következőkben egy magyar harctéri újításról lesz szó.
Nagy Károly csornai sebész főorvos, ötgyermekes
családapa volt, aki bár nagycsaládosként felmentést kapott
a katonai szolgálat alól, mégis önként jelentkezett a
harctérre, ahol el is esett. Portréja a csornai „Jézus Szíve”
Templom főoltári freskóján van megörökítve (58. ábra).
Egyik leánya szintén sebész lett.

Így írt róla Bakay Lajos 1943. évi budapesti rektori
megnyitó beszédében, amelyet a hadisebészet fejlődésének
szentelt (119): ”Ugyancsak ebben a században, a nagyerek
vérzésének csillapítására az ércompressort (tourniquet,

Morell 1674.) kezdik használni. Ez olyan szerkezet, amely
egy gomb vagy pelota segítségével összenyomja az eret,
hogy annak vérzése megszűnjék… Érdekes, hogy a múlt év
decemberében megtartott magyar hadiorvosi
kongresszuson egyik tanítványom, dr. Nagy Károly főorvos,
aki azóta már hősi halált halt, ismertetett egy ilyen eszközt,
amelynek segítségével az orosz harctéren tömeges érsérülés
esetében sok emberéletet tudott megmenteni. Az
alkalmazását úgy indokolta meg, hogy azok, akiknek a
végtagját gumicsővel vagy gumiszalaggal fűzték le s ezt
kényszerítő körülmények folytán órákon keresztül a
végtagon kellett hagyniok, nagy százalékban kaptak
gázphlegmonet. Igy az ügyesen szerkesztett érnyomó ismét
megjelent a hadisebészetben.”

Részletesebben így írt erről Imreh Pál „Harctéri
sebészet” című monográfiájában (120): „A hősi halált halt
dr. vitéz Nagy Károly, tartalékos orvos főhadnagy szellemes
és a legmostohább körülmények között is előállítható
Eschmarch-pótló eszközt talált fel, mellyel a szűkebb
környezetében harcoló csapatokat is ellátta. A dr. Nagy-féle
végtagszorító lényege: vagy félméternyi hosszú, erős zsineg
és egy 5 cm2-nyi deszkadarab, melyen két, a zsineget
átbocsájtó nagyságú lyuk van. Alkalmazása úgy történik,
hogy a zsineget rácsavarjuk a végtagra a vérzés fölött, majd
a zsineg két végét a deszkalap két lyukán áthúzzuk. Az
áthúzott zsinegvégeket a közismert és falun ma is
általánosan használatos guzs-szerű csavarással (pld. a
kévéket is szalmaguzzsal kötik) tetszés szerint
megszoríthatjuk, anélkül, hogy a csavarás közben a bőrt
megsértenők, mert azt védi a vékony deszkalemez.” (Mindez
kicsit jellemző a Magyar Királyi Honvédség akkori
állapotára, de semmit sem von le az ötletes újítást
megalkotó, segíteni akaró kolléga érdemeiből.)

Pongrácz Ferenc 7 hónapos, lövés-eredetű, a fossa
popliteaban ülő, arterio-venosus fistulás betegét 1944-ben
ismertette. Az eset érdekessége, hogy preparálás közben a
fistula megnyílt, az artéria köré vezetett selyemfonal pedig
meghúzásakor teljesen átvágta az eret, amelyből
szakadékonysága miatt kb. 4 cm-es szakaszt el kellett
távolítani. Végül erősen hajlított térd mellett sikerült az
artériát rekonstruálni és az 59. ábrán látható megoldást
alkalmazták. A beteg a kialakult vénás keringési zavar miatt
csak kilenc hónap múlva vált tünet- és panaszmentessé, de
ekkorra hosszú gyalog- és kerékpártúra megtételére is
alkalmassá vált (121).

Bár 1948-ban jelent meg, de beteganyagánál fogva még
nagyrészt a II. Világháború idejére vonatkozik Pongrácz
sérüléses álaneurysmákról írt monográfiája, mely
világirodalmi adatokba ágyazva 15 esetet részletesen
ismertet. A kórkép gondos leírásában foglalkozik az
oscillometria és az arteriográfia diagnosztikus
jelentőségével. Artériás álaneurysma szintjében
oscillométerrel magas vagy extrém magas kilengések
mérhetők. Felette normális, alatta inkább csökkent értékek
mutatkoznak. Arterio-venosus tömlőnél viszont az
elváltozástól centrálisan is magas értékek mérhetők. Leírja
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59. ábra. Poplitealis, sérüléses arterio-venosus fistula és
műtéti megoldása

60. ábra. Exophthalmus pulsans



az arteriográfia elvégzésével kapcsolatos
metodikai problémát, a direkt feltárás, kontra
percutan punctio kérdésében. Ismerteti a
centralis artériába ill. a tömlőbe adott
injekcióval kapható képi információkat.
Felhívja a figyelmet, hogy a kontrasztanyagnak
a vérárammal való elsodródása ill. a zsákban
lévő thrombus miatt, ábrázolási problémák
jelentkezhetnek. Segítheti a jobb telődést, ha
az elváltozástól perifériás végtagrészre a
vérnyomásmérő mandzsettájának felfújásával
kompressziót gyakorlunk. Jól sikerült
arteriográfiával az elváltozás teljes anatómiai
képe mellett a kollaterális keringés
fejlettségéről is tájékozódhatunk.

Az esetek leírásánál különösen érdekesek a
koponyaalapi törés szövődményeként
kialakult, a sinus cavernosusban létrejött arteriovenosus
fistulák klinikai leírásai az exophthalmus pulsans (60.
ábra), a retinopathia, a 4., 5., 6., agyideg-laesio
megjelenése. Tárgyalja az egyedül lehetséges carotis
ligatura problematikáját, veszélyeit, a keringésjavítás
lehetőségeit és tapasztalataikat. Az egyéb lokalizációjú
sérüléses álaneurysmák közül vázolja az artéria vertebrális
aneurysma differenciáldiagnosztikai (összetéveszthető a
carotis aneurysmával) ill. a műtéti kezelés problémáit. A
többi, szokványos elhelyezkedésű tömlőnél az esetek
többségében sikeres oldalvarratot végeztek mind az
artérián, mind a vénán, - adott esetben tömlőkiirtással.
Végeredményben mindössze egy beteget veszítettek el,
kettőnél kisebb-nagyobb neurológiai deficit maradt vissza.
Tizenkét betege szövődménymentesen meggyógyult (122).

Bikár Vazul 1947-ben három, II. világháborús
álaneurysma műtétes kezeléséről tudósított (art. subclavia,
poplitea ill. fem. superficialis). Munkája bevezetőjében
megállapítja, hogy a II. Világháborúban lényegesen
kevesebb sérüléses álaneurysmát észleltek, mint az elsőben.
Ennek oka az, hogy a sérülések többsége nem kis sebzést
okozó gyalogsági lövedéktől, hanem gránátszilánkok
okozta nagy roncsolásokból eredt, amelyek nem kedveztek
álaneurysma kialakulásának. Az egyik esetükben az arteria
subclavián ülő nagy aneurysmát, mivel a
centrális ép érszakaszhoz csak
intrathoracalisan tudtak volna hozzáférni,
hosszanti raffoló öltésekkel az ér normális
átmérőjének megfelelő tágasságra szűkítették.
A másik két éren elvarrták az artéria
oldalsérülését. Mindhárom végtagot sikerült
megtartani (123).

A II. Világháború alatt folytatódnak az
újabb kórképek megismerésére irányuló
tanulmányok is. Bakay Lajos 1941-ben a
perifériás keringésről tartott referátumában
(124) az erek beidegzésének ismertetésénél
kettős, sympathicus és cerebro-spinalis
innervatióról beszél. A desympathizálás

segítségével értágulat idézhető elő, amely terápiás hatású
lehet különböző érbetegségekben, mint pl. a Raynaud-
kórban ill. az endarteritis obliteransban. Ez utóbbinál a
lumbalis sympathectomia eredménye évekig tarthat (124).

Szabó Endre 1943-ban közölte tanulmányát a
periarteriális sympathectomia hatásmechanizmusáról,
jelezve, hogy háborús sérülések mellett egyre inkább az
obliteratív érbetegségek problematikája is foglalkoztatta
már a sebészeket (125).

Ugyancsak 1943-ban publikálta Tóth József nagy
tanulmányát az endarteritis oblititeransról Manniger Vilmos
(1876-1945) rk. egyetemi tanár (61. ábra) klinkájáról,
amely a betegség minden vonatkozását igyekezett elemezni.
Részletesen ír az oscillometria, a bőrhőmérőzés és az
angiográfia legújabb leleteiről. A terápiában olvashatunk az
intraartériás acetylcholin injekció eredményeiről, a
diagnosztikus és terápiás lumbális szimpatikus novocain
blokádról, a lumbalis szimpatektómiáról, valamint a
végtagcsonkolás célszerű formáiról. Arra a következtetésre
jutott, hogy bár a beteget véglegesen meggyógyítani nem
lehet, a célszerűen megválasztott gyógykezeléssel
enyhíthetjük, sőt megszüntethetjük a panaszokat és akár sok
évvel meghosszabbíthatjuk a végtag megtarthatóságát
(126).  
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Petz Aladár (1888-1956) (62. ábra), aki a modern
gyomorvarrógép megalkotásával világhírnévre tett szert,
1950-ben nőbetegének esetét ismerteti, akinél a nagy járási
nehézségeket és fájdalmat okozó glutealis aneurysma
verumot, Kulihoz hasonlóan, arteria hypogastrica
ligaturával gyógyította meg (127). 

1945 és 1950 között lezárult az a korszak, amikor a
sérüléses álaneurysmák tematizálták az érsebészetet. Ekkortól
már főként az obliteratív érbetegségek, ezen kívül, bár kisebb
mértékben az emboliák kerültek a figyelem homlokterébe.

Dénes János (1914-1985) 1950-ben sikeres
embolectomiáról ír (128). Súlyos szívbeteg, 51 éves nő bal
alsó végtagján hirtelen fájdalom s a comb alsó harmadáig
terjedő hűvösség, cyanosis majd paresis lépett fel. Az
esemény után négy órával feltárták a femoralis villát és az
arteria femoralis superficialison keresztül direkt
embolectomiát végeztek. A végtag állapota azonnal javult
és néhány nap múlva helyreállt a betegség előtti állapot. A
perifériás pulzus megjelenéséről nem ír.

Ugyancsak 1950-ben Szabolcs Zoltán (1909-1970)
címzetes egyetemi tanár (63. ábra), a hazai modern
gyomorsebészet úttörője és Bikfalvi András (63. ábra), az
ötvenes évek magyar érvarrógépének egyik megalkotója,
kilenc eset kapcsán, szintén az embolectomiáról, igen
színvonalas tanulmányt közölt. A történeti részben leírják,
hogy az első sikeres embolektomiát 1911-ben Labey
végezte, a korábbi hazai szerzők közül Hedri, Matolay,
Verebély és Dénes nevét említik. Kilenc betegükből négyet
technikailag sikeresen megoperáltak, egy beteg meghalt,
három felgyógyult (129).

Érdekes Szabó Endre 1946. évi közlése a carotisok
anastomosis-rendszeréről. Irodalmi áttekintés során
statisztikai adatokat közöl a circulus arteriosus Willisi

gyakori fejletlenségé -
ről, hozzáfűz ve Walcher
meg állapí tását, hogy
d o l i c h o c e p h a l i a
esetén gyakoriak a
rendellenességek, míg
a brachicephaliánál
inkább jól fejlett
anastomosisokra lehet
számítani. Saját fel -
dolgozású száz bonc -
tani eseténél 66 jól
fejlett, 30 fejletlen,
négy hiányzó össze -
köttetést talált. Közli
klinikai esetét egy 23
éves katona egy -
hónapos lövéses carotis bifurcatio álaneurysmájáról. 
A műtétnél ligaturával erősen beszűkítette a carotis
communist. A tünetmentes betegnél a 19. napon erős vérzés
lépett fel, valószínűleg a fonal átvágása miatt. Kettős carotis
és jugularis lekötés történt, a zsák kiirtásával. A beteg
neurológiai deficit nélkül gyógyult (130). 

Cserna István érdekes irodalmi tanulmánya a Leriche-
féle arteriectomiáról 1946-ban jelent meg. Ez a munka
egyik előfutára volt az obliteratív érbetegségek sebészi
kezelésének. Leriche alapján leírja, hogy az utóbbi
évtizedekben hirtelen nagyszámúvá vált obliteratív
érbetegség, elsősorban a Bürger-féle thromboangiitis
obliterans, a néptömegek elnyomorodásával párhuzamosan,
döntően szociális, társadalmi okokra vezethető vissza.
(Akkor még a dohányzás és a mozgáshiány nem volt olyan
tömeges jelenség, mint később.) Leírja, hogy Leriche-
sérüléses, fagyásos ill. Bürgeres betegeinek kezelési
tapasztalatai, ill. különféle kísérletei eredményei alapján
megállapította, - valamely nagy artéria elzáródott
szakaszának eltávolítása sokkal eredményesebb, mint a már
akkor is ismert periarteriális sympathectomia. Az
arteriectomia tehát hatékony kezelési lehetősége az
obliteratív érbetegségnek (131).

További adalék a témához Köves István 1947-ben
megjelent német nyelvű közlése az endarteritis obliterans
sebészi kezeléséről. Végig tárgyalja az akkor ismert kezelési
lehetőségeket: paravertebrális lumbalis sympaticus
novocain blokád, periarteriális sympathectomia,
arteriectomia ill. lumbalis ganglionectomia, amelyet nehéz,
sok szövődménnyel és magas mortalitással járó
beavatkozásnak tartott. Akkor még nem volt közismert
hazánkban az extraperitonealis behatolás, bár Takáts Géza
már 1934-ben magyarul is leírta. Az epinephrectomiát, a
parathyreoidectomiát és kémiai periarterialis sympathec -
tomiát nem tartotta hatékonynak. Ismerteti esetét, amelynél
az egyik oldalon eredménytelen periarteriális sympa -
thectomiát végzett, s a beteg lábát a comb alsó harmadában
amputálni kellett. Két évvel később, szintén fenyegető
gangraena miatt, a másik oldalon arteri ectomia történt az
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arteria femoralis alsó
harmadában és így a
végtagot sikerült
megtartani (132).

Kenedy Géza,
1947-ben, az általuk
kezelt 309 végtag -
elhalásos beteg (202
férfi és 107 nő)
sorsáról számol be.
Az elhalások egy
kivételével az alsó
végtagon fordultak
elő. Nem írta le a
gangraenához vezető
obliteráló betegségek
megoszlását, sem az

elhalások súlyossági fokát, - 190 beteget megoperáltak, 119
beteget nem. Nem írta le, hogy e betegek miért nem
kerültek műtétre. Észlelésük idején 38-an meghaltak.
Kizárólag amputációkat végeztek. Ezeknél az elhalás
előrehaladott, a betegek általános állapota rossz volt.
Közülük 97-et elveszítettek, 63-an meggyógyultak, 23-an
javultak, hét esetben reamputáció történt (133).

A modern hazai angiológiát Bugár Mészáros Károly
(1900-1989) fellépésétől számítjuk (64. ábra). Őt tekintjük
e szakterület megalapítójának, személye ezért az érsebészet
szempontjából is jelentős. Magasan kvalifikált orvos volt
belgyógyászati, pulmonológiai és ideggyógyászati
szakképesítéssel. Számos külföldi országban járt
tanulmányúton, így Németországban és Angliában is.
Nagyon művelt volt, jól beszélt németül, franciául, angolul,
és olaszul, sőt görögül és latinul is. Kollégáit legtöbbször
„amice”-nek szólította. Kiváló latin tudásának az egyik
szerző (BG) 1961-ben, a prágai IV. Angiológiai
Világkongresszuson tanúja volt. A kongresszusi fogadáson,
a Wallenstein palotában a Csehszlovák egészségügyi
miniszter, aki történetesen pap volt (1961-ben!), papírról
latin nyelvű üdvözlést olvasott fel. Amikor befejezte,
mindenki nagy meglepetésére kiállt a Tanár Úr és szabadon,
ékes latinsággal, válaszolt, nem is röviden. Óriási sikere
volt! Életéből 65 évet töltött angiológiai munkássággal,
orvos-generációkat ismertetett meg az angiológia alapjaival.
A nevezett szerző is nála tanult, s hálásan emlékszik a vele
töltött időre. Soltész Lajossal 1966-ban megalakították a
Magyar Angiológiai Társaságot, amelynek első elnöke volt.
Könyve „Az érbetegségek diagnosztikája, kór- és
gyógytana” címmel, 1944-ben jelent meg. E könyv,
amelyet a „magyar angiológia bibliájának” is tekinthetünk,
még több további kiadást is megélt (134). Ez a munka a kor
nemzetközi angiológiai ismereteinek szinte enciklopédikus
összefoglalása. Vonatkozik mindez az anatómiai, élettani
alapokra, a diagnosztikára és valamennyi érbetegség
részletes leírására, valamint a korabeli gyógyító
módszerekre. Ezt a hatalmas tudásanyagot még ma is
eredményesen hasznosíthatja a tanulni vágyó érdeklődő.

Talán jelképesen is méltó lezárása a tárgyalt időszaknak
Móra Sándor részletes, 1947-ben a Pázmány Péter
Tudományegyetem III. sz. Sebészeti Klinikájának
kiadványaként a végtagüszkösödésről megjelentetett
monográfiája (65. ábra). A könyvhöz Hedri Endre írt előszót.
A szerző Bakay- tanítvány, aki Leriche mellett is dolgozott,
majd saját sokéves tapasztalatait a korabeli világirodalmi
adatokba ágyazva foglalta össze. Részletesen tárgyalja a
gangraenák minden fajtáját; olyan ritka formákat is,
amelyekkel ma már szinte nem is találkozunk, pl. a ganraena
luetica vagy urica. A sebészi kezelés módszereit többféle
szempontból taglalja, a műtétek leírását is részletezi. Ezek
közül itt megemlítjük a periarteriális sympathectomiát, amely
az ér adventitiájának lehántása mellett különböző anyagokkal
pl. fenollal, alkohollal, ammóniákkal is végezhető, ill. a
lehántás és ecsetelés kombinálható. Az arteriectomia
feltételének tartja a segmentalis elzáródás mellett a jó
kollaterálisok meglétét. A ganglionectomiák közül tárgyalja a
nyaki, a lumbalis és a praesacralis kiirtást. A két utóbbinál a
transperitoneális behatolást ismerteti. Tárgyalja még az
adrenalectomiát, s a mellékpajzsmirigy resectiót is. A ma már
végképpen elhagyott beavatkozások között felsorolja a fő
idegek alkoholos injekcióját, a ganglionok rtg besugárzását,
a Pende-féle splanchnicus resectiot, a vénák (pl. a femoralis
vagy a politea) lekötését, az arterio-venosus összeköttetés
létrehozását (Wieting-műtét). Ismerteti az indikációkat, az
ellenjavallatokat és az irodalmi adatok alapján a várható
eredményeket (135).

Mint munkánk első részének bevezetésében írtuk, jelen
írásunkban az 1950-es évek előtti magyar érsebészet
megismertetését tűztük ki célul. Igyekeztünk minél több
eredeti munkát kivonatolni. Mint már az említett
bevezetésben is írtuk, ez bizonyos mértékben az olvasónak
fárasztóbb, mint az összefoglaló leírás, de hitelesebb és
jobban szemlélteti elődeink törekvéseit és elgondolásait.

Kiderült, hogy a korszak nagy sebész-egyéniségei mellett
még számosan végeztek sikeres érműtéteket éspedig
korszerűen. Ehhez bizonyára az is hozzájárult, hogy a
klinikai esetismertetések mellett jelentős számú, magas
színvonalú, magyar nyelvű elméleti munka is született az
érsebészetről (Borszéki, Verebély, Pólya, Steiner, Sattler,
Móra és mások).
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66. ábra. Soltész Lajos

67. ábra. A Városmajori Klinika,
az első hazai érsebészeti osztály otthona



Megtudhattuk, hogy a ködbe vesző kezdetektől az 1920-
as évek végéig főként az aneurysmák, a nyílt érsérülések, a
traumás álaneurysmák képezték a beavatkozások tárgyát. A
húszas és harmincas évek között jelentek meg az első
közlések az embólia okozta érelzáródásokról ill. az
obliteratív érbetegségekről. A II. Világháború idején
átmenetileg ismét az érsérülések ill. a traumás
álaneurysmák kerültek előtérbe. A negyvenes években
jelentek meg az obliteratív érbetegségek sebészi
gyógyítására irányuló első, ma már részben túlhaladott
próbálkozások. 

Az általunk tárgyalt korszakot a kora ötvenes évekkel
zárjuk le. Ez a határvonal nem önkényes, hiszen szinte
pontosan egybeesik a modern érsebészet kezdetével. Ennek
egyik határköve az érprotetika 1952. évi megjelenése volt
(136). Ezidőtájban kezdte el érsebészeti tevékenységét
Soltész Lajos (1917-1981) (66. ábra). Ő végezte1952-ben
az első korszerű, sikeres, hazai rekonstruktív érműtétet, -
nyílt TEA-t az arteria popliteán (137). Megalapította 1953-
ban, az első hazai érsebészeti osztályt a Littmann vezette
Városmajori Klinikán (67. ábra). Ekkortól számítjuk a
korszerű hazai érsebészet kezdetét.

Utószó 

E közléssel lezártuk érsebészetünk korai történetét. Ez
a befejezés egyben a modern hazai érsebészet korszakának
küszöbe is. Erről a periódusról korábbi közléseinkben
igyekeztünk részletesen beszámolni. Érdekes, s talán a sors
iróniája, hogy éppen a jelen évek, amikor érsebészetünk
megszületését, majd virágzását megírtuk, a valóságban, e
korszak lezárásának, legalábbis, gyökeres megváltozásának
kezdete is. Egyre világosabb ugyanis, hogy az intervenciós
radiológia és egyéb minimálisan invazív módszerek
fejlődése olyan színvonalat ért el, hogy a klasszikus
érsebészetet egyre több területen helyettesíteni képes.
Letűnőben van a heroikus érműtétek korszaka, amelyet az
operatőrök magas fokú intuitív találékonysága és briliáns
manualitása jellemzett. S bár ez bennünket némi
nosztalgiával tölt el, de a beteg emberek gyógyítása és a
társadalom terheinek csökkentése szempontjából előnyös.
Ugyanakkor, mint minden haladás, ez is új problémákat vet
fel, pl. ki operálja meg majd azokat, a valószínűleg
legnehezebb eseteket, amelyekkel az új módszerek nem
boldogulnak? Nagyon hasonló lesz a helyzet, mint az epekő
sebészetben az LC, a fekélybetegség kezelésében pedig az
új gyógyszerek nyomán kialakult. Amíg még élnek azok a
kollégák, akik mesterfokon uralják szakterületüket, nincs
gond, de mi lesz, ha ők sem lesznek többé? De ez már a
jövő nemzedékének a gondja lesz. Biztosra vesszük, mint
ahogy a múltban is mindig így volt, ők is megbirkóznak
majd e problémával. A mi korunk pedig valóban
történelemmé halványul.
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